PROGRAM
LANGENÆS KULTURFESTIVAL
12. - 15. SEPTEMBER 2019

MEDVIRKENDE:

Frederiksbj erg og Langenæs Fællesråd

LANGENÆSHUS
LANGENÆSBO

MARSEL I SBORGCENTRET

Boligforeninger

Kunstnere, ildsj æle og beboere m. fl. fra Langenæs

FESTIVAL- FRIVILLIG?

Har du lyst til at give en hånd med til Langenæs Kulturfestival?
Kontakt proj ektkoordinator Jenny Thaysen Kj ær
på tlf. 21350727 eller mail j tkj @km. dk.
Der er masser af spændende opgaver at tage fat på .

At bære sammen
Grønt og bæredygtigt Langenæs
Vi står over for et kæmpe fællesskabsproj ekt. Måske det
største i verdens historie. Det hvor flest skal arbej de
sammen, hvor flest skal dele en vision. Det er et proj ekt,
der skal nå fra nord til syd og øst til vest. Det er stort,
fordi det gælder hele j ordkloden, gælder vores børns
fremtid. Fordi regeringsledere og virksomheder skal arbej de
for det. Men også fordi hver enkelt borger skal gøre sit.
Proj ektet skal nå ind i hver en lej lighed, hver en
tankegang – i Lima, Lissabon og på Langenæs. Alle kan gøre
noget. Hver en affaldssortering gælder, hver en grøn altan,
hvert et klogt og grønt valg gælder. Hver en sommerfugl og
hvert et plantet træ gælder.
Dagtilbud, skoler, boligforeninger, forretninger, kirke og
børn og voksne på Langenæs går til årets kulturfestival
sammen om at finde fantasifulde, kreative, opbyggelige,
eftertænksomme udtryk for, hvordan vi i fællesskab kan leve
mere grønt og bæredygtigt. Vi lægger blomsterløg, og vi
planter velduftende krydderurter i lokalområdet. Vi sætter
fokus på at genbruge og reparere frem for at forbruge. Vi
holder Grønt Folkemøde med workshops, indlæg og debatter.
Koncerter, kunst og gudstj eneste inviterer på hver sin måde
til fordybelse i naturen og vores forhold til den.
Bæredygtighed er at bære med og bære sammen.
Vi er glade og stolte over at præsentere programmet, og vi
inviterer til at gå på opdagelse i det og blive en del at
den grønne kulturfestival 2019.

LANGENÆS KULTURFESTIVAL 2019 er støttet af:

AARHUS STIFT

Læs mere om en hemmelig klub på www. schhh. net

Forvandlingen
Sammen med begavede og grønfingrede elever fra Læssøesgade Skole
forvandler gartnerne fra en hemmelig klub Langenæskirken til en mystisk
skov- have i dagene op til festivalen. Slyngplanter, blade, blomster og
sommerfugle vil vokse frem og danse i brisen.
Du er velkommen til at holde en pause og nyde udsigten og lyden af
vinden i blade, blomster og sommerfuglevinger før du drager videre på
nye eventyr.

Torsdag d. 12. 09 kl. 14. 00- 16. 30
Åben workshop i Børnebyen

Vær selv med til at skabe Forvandlingen

Fredag d. 13. 09 kl. 14. 00- 15. 00:
Forvandlingen ferniseres i Langenæskirken

Udsmykningen er rammen om grøn Langenæs Kulturfestival i
Langenæskirken med Grønt Folkemøde, koncerter og
gudstj eneste.
Kom forbi og se Forvandlingen frem til efterårsferien.

TORSDAG 12. 09
LANGENÆSFESTIVAL
Børnebyen 6

Grønt og bæredygtigt Langenæs

Langenæs Dagtilbud, det selvej ende dagtilbud Langenæsen
og Læssøesgades Skole byder børn og deres familier,
naboer, genboer, samarbej dspartnere og andet godtfolk
velkommen til Langenæsfestival på den grønne plæne ved
Langenæsstien.
Langenæsfestival danner ramme om fællesskab og hyggeligt
samvær for børn og voksne. Den tager udgangspunkt i lege
og pædagogiske aktiviteter fra børnenes hverdag, som på
en og samme tid både er genkendelige og nye for børnene.
Der vil der være workshops og spændende aktiviteter på
plænen hele dagen.
Prøv også vores nybyggede værksteder og se spændende
forsøg, se genbrugskunst, her er plads til alle
unge og gamle, som hver dag færdes på Langenæs.
Kom og vær med!
Tag tæppe og picnickurv med
– og bare nyd stemningen!

bål
dyr
cafe
genbrug
æbleløb
æblemost
boldlege
læsehule
modeshow
fuglehuse
vendespil
tøj genbrug
sæbebobler
plantekasser
udsmykninger
male på sten
sansemotorik
fysik- kemishow
insekthoteller
9. 30- 17. 00:
biodiversitetsby
Workshops og aktiviteter
affaldssortering
for alle børn fra vuggestue,
rødbedeplantning
børnehave og skole.
aktivismeværksted
9. 00- 11. 00:
kreativt værksted
Vuggestuebørnene er på pladsen
flydeeksperimenter
10. 00- 14. 00:
matematik i naturen
Børnehavebørnene er på pladsen
bevæg dig for kloden
14. 00- 16. 30:
Skolebørnene er på pladsen
mekanik som kan skilles
arbej dende køkkenværksted
17. 00:
langbord med pålægsfabrikation
Tak for nu
plastik i have, skulptur og genbrug

Torsdag d. 12. 09 kl. 20. 00- 21. 00
Langenæskirken 9

Skabelsen af Utopia
Medvirkende:
Signe Veie Plauborg Andrews
Eva Esmann Behrens
Emma Axelsson
Hanne Korsgaard
Gry Buhrkall

En vertikalkoncert om vores drømme og visioner for fremtiden.
Publikum inviteres til at ligge ned inde i kirken og opleve
liveproj ektioner i loftet, musik og bevægelse, som vil danne rammen om
et rum, dedikeret til alle de drømme vi har om, hvad der kan skabes.

FREDAG 13. 09
MarselisborgCentret 12
10. 00- 12. 00: Mød SnitteMads og Mette på Snittebænken under
Fyrtræet og gå på opdagelse i Woodspirit
12. 00- 13. 00: Guidet tur i SPARK- proj ektet ( Sundhed- ParkAktiviteter- Rehabilitering- Klimatilpasning)

16. 30- 18. 00: Kædedans i den nye Troj aborg
Troj aborg- labyrinten, som også kaldes en danselabyrint, er den ældste
type labyrint, der findes. Det er en såkaldt énvej s- labyrint, hvor man
føres hele vej en ind og ud igen. Den har været kendt lige siden
bronzealderen.
Vi inviterer til fælles kædedans i labyrinten. Du kan også selv
udforske og bevæge dig ind og ud af labyrinten.
Troj aborgen i MarselisborgCentret blev lagt den 19. august af borgere
og medarbej dere ved MarselisborgCentret som en del af samarbej det under
Langenæs Kulturfestival.

Langenæskirken 9
14. 00: Fernisering af udsmykning i kirken ved skolebørn og en
hemmelig klub
14. 30- 16. 00: Stolene fortæller - ved performancegruppen
Vildskab , Ki rkehaven
15. 00: Nordiske toner ved Dorte Tilma
15. 00- 18. 00: Økologiske smagsprøver, MENY

4

15. 30: Fællessang: Kom og syng grønt fra Høj skolesangbogen
ved Grundtvigsk Forum, Lagkagehuset Langenæs

3

15. 00- 16. 30: Åbent hus i Klubben, Læssøesgade Skol e

1

15. 00- 17. 00: Bistad: Kom og hør om Bistadsbierne
og stedets sociale arbej de, Skrænten

11

16. 00: Rundvisning i Langenæshus, Augustenborggade 21

7

Tilmelding efter først- til- mølle- princippet hos Anette Wulff:
awelmelund@gmail. com Der kan deltage 10 personer.

17. 00- 19. 00: Rundvisning, slægtsforskning og åben kirke,
Jesu Kri sti Ki rke af Si dste Dages Hel l i ge

18. 30: Fællesspisning:
Grøn festivalsmenu,
140 kr + drikkevarer

8

Tilmelding
MAIL: j l@langenaeshus. dk
TLF: 86144589 ( kl. 12- 14)
senest 10. 09

Restaurant Langenæshus Augustenborggade 21

7

KONKURRENCE

Langenæs' mest grønne og blomstrende altan
Tag et foto af din egen altan eller en flot altan du går forbi og send det
til J enny: j tkj @km. dk eller kom forbi Langenæskirken senest torsdag den 12.
september. Husk at skrive altanens adresse.

Vinderaltanen kåres i Langenæskirken
lørdag d. 14. 09 kl. 13. 00
og præmieres med en gavekurv fra MENY.

LØRDAG 14. 09
9. 45: Fælles morgensang og kage med musik
af Sølvbryllupsorkesteret, Lagkagehuset Langenæs
10. 00- 16. 00: Genbrugsmarked, Langenæs Al l é 1 8

5

10. 00- 16. 00: Reparationscafé ved
Reparations. Konsortiet, Lagkagehuset Langenæs

3

10. 00- 13. 00: Fællesmaleri, Fakta

13

10. 00- 13. 00: Kreativ familie, DUI Leg og Vi rke

GENBRUGS
MARKED +
REPARATIONS
CAFÉ
ved Reparations.Konsortiet

2

3

GRØNT
FOLKEMØDE
Langenæskirken

9

10. 30: Grøn portal: Åbningstale ved Louise Høj lund og grønne
sange ved Aarhus Pigekantori og J uniorkor
11. 00- 12. 30: Visioner og drømme for Langenæs - workshop for
børn og voksne ved Frederiksbj erg og Langenæs Fællesråd
12. 30- 13. 00: Grøn bykompostering - Bokashi- oplæg ved
Marianne Mikkelsen
13. 00- 13. 30: Grøn frokost ( sandwich 25, - )
13. 30: Grønne tanker i teologi, kunst og videnskab
Oplæg og debat
Else Marie Wiberg Pedersen, lektor på systematisk teologi AU:

Klimateologi - ansvar og skaberværk
Adam Laugesen, studerer milj øvidenskab ved Malmø Universitet:
Milj ø og menneskers mulighed for at handle i praksis
Line Marie Thorsen, PHD i kunsthistorie:
Kunstens mulighed for at ændre menneskers mind- set i forhold klima

Moderator: Malene Fenger- Grøndahl, freelancej ournalist

Kirkehaven
11. 00- 15. 00: Snobrød, insekthoteller og tårnbesøg for børn
og voksne
11. 00- 15. 00: Stolene fortæller ved performancegruppen
Vildskab

SØNDAG 15. 09
11. 00- 12. 00: Sick Proj ect - udendørstræning,

12

Marsel i sborgCentret

14: 00: Vandregudstj eneste,

9

Langenæski rken og Langenæsparken

10

15. 15: Koncert med Nikolaj Hess ( piano) og Louise Høj lund
( oplæsning af klimalitteratur) , Langenæski rken
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Fra BYggeaffald til BYhaver / Planterør på Langenæs
Langenæskulturfestival samarbej der i år med proj ektet ’ fra
BYggeaffald til BYhaver’ . Vi opstiller sammen med Klubben på
Læssøesgade skole planterør fyldt med grønne planter rundt på
Langenæs.
De grønne, bæredygtige stationer placeres strategisk rundt i
bydelen, så de inviterer til at gå op opdagelse og udforske stier
og steder i kvarteret. Rørene er PVC- rør, som er genanvendt
byggeaffald, der genopstår som grønne oaser i byen.
Bedene er midlertidige indslag i bybilledet, som markerer årets
bæredygtige tema for Langenæskulturfestival i hele september
måned. Senere på efteråret kan PVC- bedene adopteres af
foreninger, institutioner eller Langenæsbeboere. Er du
interesseret i bedene, så kontakt festivallen.
Yderligere info om proj ektet: Fra BYggeaffald til BYhaver findes
facebook, instagram og www. urbantlandbrug. dk
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1. Læssøesgade skole
2. DUI Leg og Virke, Nordborggade 1
3. Lagkagehuset Langenæs
4. MENY
5. Parkeringspladsen ved Langenæs Allé 18
6. Langenæs Børneby
7. Langenæshus og Langenæsbo, Augustenborggade 21
8. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Langenæs Allé 31
9. Langenæskirken, Kirkedammen 2
10. Langenæsparken
11. Skrænten, Marselis Boulevard 180
12. MarselisborgCentret
13. Fakta

